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Uw kind is dol op videospeUetjes, zoals zo vele ^ 
van zijn leeftijdgenootjes. We leven immers in bet 
tijdperk van de elektronika en baar onbegrensde 
mogelijkbeden. 

U knnt uw kind belpen deze wondere wereld op 
een speelse manier te ontdekken via bet 
videospel. Het ontwikkelt er snelle reflexen mee 
en leert zijn bewegingen coordineren. Bovendien 
is dit de ideale leeftijd voor uw kind om te 
ontdekken dat bet veel plezier kan beleven aan 
gezonde kompetitie met zijn vriendjes. 

Mag uw kind lid worden van de SEGA MASTERS 
CLUB? Natuurlijk, dat kunt u tocb niet weigeren! 
In de folder leest u alles over de voordelen die aan 
bet lidmaatscbap verbonden zijn, een beel jaar 
lang, voor maar 495 BF/25 gulden. 

Gun uw kind dit plezier, onderteken bet 
inscbrijfformulier, betaal via een 
overscbrijvingsformulier (B), een Girokaart (NL), 
of voeg er een gekruiste cheque bij van 495 BF/25 
gulden op naam van de SEGA MASTERS CLUB. U 
kunt ook, als u dat verkiest, betalen door middel _ 
van een creditkaart. Vul biervoor bet nummer 
van uw kaart in op bet formulier. Stuur dit alles m 
terug naar ons adres. 8 
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Uw kind ontvangt dan snel de offlciele Clubspeld 
van de SEGA MASTERS CLUB, bet 
welkomstgescbenk en bet eerste nummer van 
SEGA MASTERS NEWS. 

Met vriendelijke groet, 

A 



Tot binnenkort, maStER! 

toek°rns*|9®..^jg club, want bet 
Kom vlug kj 

Autrement dit, un as des jeux-video SEGA, 
un gagneur? Sur! Alors, inscris-toi vite 
au SEGA MASTERS CLUB. C’est le nouveau 
club des Segamaniaques convaincus. 
Le club des gargons et des filles qui veulent 
se surpasser, triompher des nouveaux defis. 
Le club des jeunes qui ont la gagne, qui 
viennent a bout des combats videos les plus 
acharnes. Interdit aux mauviettes et aux 
ringards. Qu’on se le dise! 
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Met andere woorden, een kampioen van het 
SEGA videospel, de vedette waar iedereen 
naar opkijkt? Natuurlijk! Schrijf je dan vlug in 
bij de SEGA MASTERS CLUB. Dat is de 
nieuwe club van alle SEGA liefhebbers. 
Een club van jongens en meisjes die de besten 
willen zijn, die er niet voor terugschrikken om 

te bewijzen dat ze gewoonweg onoverwinnelijk zijn. En 
die als winnaar uit elk videogevecht komen. Daarom 

is er geen plaats voor zachtgekookte eitjes. 

La cotisation au SEGA MASTERS CLUB ne coute que 
495 FB seulement par an. Un prix genial, qui comprend 
I’abonnement au magazine du club (4 numeros par an), 
ta carte de membre, des tas de cadeaux et des 
reductions reserves en exclusivity aux SEGA Masters. 
Et un superbe cadeau des Inscription: le pin-badge 
officiel du Club et un compact disc super-dement: 
une compilation au synthetiseur des ambiances musicales 
de tes jeux preferes. Inoui! 

Inscris-toi vite au plus delirant des 
Clubs. Parles-en a tes parents. Montre 
leur le message qui leur est destine. 
Tu verras, eux aussi se montreront 
sympas, ils feront le necessaire 
pour que tu puisses t’inscrire. 

cPfiA Master' 
t, futur SEW _ 
>ins vjte le Club. 
\ja delirer- 

Lid worden van de SEGA MASTERS CLUB kost 
maar 495 BF of 25 gulden per jaar. Deze prijs 
bevat het abonnement op het Clubblad (4 keer 
per jaar), je kaart en een pak voordelen en 
kortingen, die alleen bestemd zijn voor de 
SEGA MASTERS. En, om te beginnen, twee 
welkomstgeschenken: de officiele SEGA 
Clubspeld en een te gekke CD: een compilatie 
van de muzikale thema’s van je favoriete spelletjes. 

Waw! 

Schrijf je vlug in bij de meest boeiende 
Club van het land! Spreek erover met je 

ouders. Toon hen het briefje dat voor hen 
bestemd is. Je zal zien: ze zullen het echt 
O.K. vinden dat je een SEGA MASTER 
wordt; ze zullen ervoor zorgen dat je je 
inschrijft. 

rnt binnenkort. 

TU VEUX DEVENIR UN 
ssmNksnk? 

WIL JIJ 00K EEN 



Les 
super-avantages 

du 

De 
supervoordelen 

van de 

Clui 
Des ton inscription, un Compact 
Disc du tonnerre: En compil 

exclusive, I’ambiance sonore de 
tes jeux SEGA favoris. Decoiffant! 
Plus le superbe pin-badge du Club. 

Zodra je ingeschreven bent, de 
knotsgekke CD: een exclusieve 
compilatie van de 
achtergrondmuziek van je favoriete 
Segaspelletjes. Geweldig! 

En de prachtige Clubspeld. 

Ta carte de membre personnel^, 
a ton nom. Quelle fierte de la 

mm montrer aux copains et copines! 
Ms vont en bleuir d’envie, les pauvres! 

Je persoonlijke Clubkaart, op jouw naam. 
Sjiek om mee te pronken bij je vrienden en vriendinnen. 

En om ze stikjaloers te maken! 

Q 
Le SEGA MASTERS NEWS. 
Le magazine du Club, 
4 numeros par an. 
Tu connaTtras avant tout le monde les dernieres 
nouveautes SEGA. Tu apprendras tous les 
trues pour vaincre a chaque coup, les secrets 
pour triompher en video. Et en plus: 
le hit-parade des cassettes, le courrier 
des Sega Masters, des offres speciales 
pour les membres du Club. 

Het SEGA MASTERS NEWS. Het tijdschrift 
van de leden van de Club verschijnt vier 
keer per jaar. Zo kom je als eerste de laatste 
SEGA nieuwtjes te weten. Je leert er ook alle truuks 
om de spelletjes te winnen - de geheimen van de 
echte videokampioenen. En bovendien: de hitparade 
van de spellen, de pennerubriek van de Sega Masters 
de speciale aanbiedingen voor de leden van de Club. 

Des offres SEGA MASTERS: des cassettes, articles exclusifs, a des prix 
delirants! 
De SEGA MASTERS aanbiedingen: exclusieve artikelen, natuurlijk tegen 
knotsgekke prijzen. 
Tout cela pour 495 FB seulement. Pendant un an. 
Een heel jaar lang, voor maar 495 BF/ 
25 gulden.^^^^^^ MASTERS CLUB? 

*4 * mop om 

FORMULAE 
DESCRIPTION 

a renvoyer au 
SEGA MASTERS CLUB 

B.P. 26 
1060 BRUXELLES 6 

accompagne d’un, 
paiement de 

495 fb 

□ 
□ 

INSCHRIJF- 
FORMULIER 

terug te sturen naar de 
SEGA MASTERS CLUB 
Voor Belgie Voor Nederland 
.B. 26 - 1060 P.B. 7403 - 
BRUSSEL 6 4800 GK BREDA 

samen met de betaling 
van 

495 bf 
25 gulden 

par cheque brfrre a I’ordre du Sega Masters Club (B) 
per gekruiste cheque t.a.v. de Sega Masters Club (B) 
per girobetaalkaart/Eurocheque (NL) t.n.v. RCA/Columbia Pictures 
Video/SEGA CLUB en voorzien van handtekening en kaartnummer 

par bulletin de virement joint au compte 702-0200044-32 
per bijgevoegd overschrijvingsformulier op rekeningnr. 702-0200044-32 (B) 
maak het bedrag over op bankrekening 54.03.37.390 t.n.v. RCA 
(Columbia Pictures Video) te Hilversum o.v.v. SEGA CLUB + naam 
nieuwe Sega Master 

votre numero de compte/uw rekeningnummer 

□ par carte de credit / per creditcard 

D Visa □ Diners Club 

D Eurocard □ American Express 

N° de carte/Kaart nr.: 

date de validite de la carte/vervaldatum kaart 

mmm_ 
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Je veux faire partie du SEGA 
MASTERS CLUB! En m’inscrivant. je beneficierai des 
avantages mentionnes au verso. 

Ik wil er ook bij zijn, bij de SEGA MASTERS CLUB! 
Mijn inschrijving geeft mij recht op de voordelen, die op de 
keerzijde worden opgesomd. 

Mon nom / Mijn naam 

Ma date de naissance: 

Mijn geboortedatum: 
jour 
dag 

mois 
maand 

annee 
jaar 

Ma rue /Mijn straat 

N°/Nr Boite/Bus Code postal/Postcode 

Localite / Gemeente 

Pays/Land: 

N° de telephone: 

Telefoonnummer: 

Sexe/Geslacht: 

Langue/Taal: 

□ Belgique-Belgie □ Nederland 

□ gargon/jongen Q fille/meisje 

□ frangais Q Nederlands 

Mes parents ont signe pour accord au verso. 
Mijn ouders hebben op 
de keerzijde voor akkoord 
getekend. 

ms. 



RESERVE AUX PARENTS 
Je suis d’accord que mon fils/ma fille s’affilie au 
SEGA MASTERS CLUB. 
Je choisis de payer sa cotisation de 495 FB 

□ par cheque barre 

□ par virement bancaire au compte 702-0200044-32 

□ par carte de credit (n° au verso) 

Date: . Signature: 

Je note que son inscription lui donnera droit aux avantages 
suivants: 
1. Un compact disc et un pin-badge comme cadeau 

description. 

2. Sa carte de membre personnels. 

3. Un abonnement d’un an au magazine du Club: 
SEGA MASTERS NEWS (4 numeros par an). 

4. Des cadeaux, des offres speciales, des articles exclusifs 
reserves aux membres du SEGA MASTERS CLUB. 

I 
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BESTEMD VOOR DE OUDERS j 
Ik ga ermee akkoord dat mijn zoon/dochter lid wordt van 
de SEGA MASTERS CLUB. 
Ik verkies de jaarlijkse bijdrage van 495 BF/25 gulden 
te betalen 

□ met gekruiste cheque 

□ per kredietkaart (n° op de keerzijde) 

□ per overschrijvingsformulier (B) • nr. 702-0200044-32 

□ per Girokaart (NL) • nr. 54-0337-390 

Datum: . Handtekening: 

Het lidmaatschap van de SEGA MASTERS CLUB geeft 
mijn zoon/dochter recht op de volgende voordelen: 
1. Een Compact Disc en een Clubspeld als welkomst- 

geschenk. 
2. De persoonlijke lidkaart. 
3. Een abonnement van een jaar op het tijdschrift van 

de Club: SEGA MASTERS NEWS (4 nummers per jaar). 
4. Speciale aanbiedingen, exclusieve artikelen, die 

uitsluitend bestemd zijn voor de leden van de 
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’at :entioin 
des parents 
d’un fu :ur 

Madame, 
Monsieur, 

Votre fils, votre fille, se passionne pour les 
jeux video. C’est de son age, de son epoque: 
l’epoque de l’electronique et de ses prodigieuses 
possibilites. 

Encouragez-le, encouragez-la a se mesurer avec 
les jeux sur ordinateur. Ils lui apprendront a se 
dominer, a aiguiser ses reflexes, a coordonner ses 
mouvements. En un mot a se surpasser, a se 
comporter en battant. De plus, outre leur role 
educatif, les jeux video l’initieront aux 
technologies de demain, tout en l’amusant 
follement. 

Votre enfant veut s’inscrire au SEGA MASTERS 
CLUB? FTe lui pefiisez pas ce plaisir. Voyez dans: ae> _ 
depliant tous les avantages qui lui seront 
reserves, pendant un an, pour 495 FB seulement. 

Donnez-lui cette satisfaction: signez pour accord 
son bulletin d’inscription et joignez un cheque 
barre de 495 FB au nom du SEGA MASTERS CLUB 
ou un virement bancaire au compte 
720-0200044-32. Ou, meme si vous preferez payer 
par carte de credit, veuillez indiquer le numero de w 
votre carte sur le formulaire. f 

X 

Sa carte et son pin-badge de membre, son cadeau m 
d’inscription et son premier numero du SEGA § 
MASTERS NEWS lui parviendront bientot. 7 


